
 

 

 

 

 

SIA “ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS SABIEDRĪBA “PIEJŪRA”” 

_____________________________________________________________________ 
Reģ.Nr.40003525848, Rīgas ielā 1, Tukums, Tukuma novads LV3101, tālr. 63123306 

 

 

Papīra, kartona, metāla, plastmasas iepakojuma konteinera lietošanas 

noteikumi 

 

Konteiners paredzēts šādiem iepakojuma veidiem:  

● plastmasas dzērienu pudelēm ar marķējumu – PET;                        

● plastmasas pudelēm, kanniņām (HDPE);              

● brokastu pārslu, cepumu, apavu un citām kartona kastēm;      

● sadzīves ķīmijas, kosmētikas iepakojumam (HDPE);              

● metāla iepakojumam (konservu kārbas, dzērienu skārdenes); 

● plēvei, plēves iepakojumam ar marķējumu (LDPE);   

● papīram, avīzēm, žurnāliem (arī glancētajiem), bukletiem, grāmatām 

 

! Iepakojumam jābūt tīram no ēdiena un dzēriena paliekām 
 

Aicinām iepakojumu pirms izmešanas iespēju robežās saplacināt 

 

 

Konteinerā nedrīkst ievietot:  

● jogurta, krējuma trauciņus;           ● čipsu pakas;  

● vienreizlietojamos traukus;           ● konfekšu, saldējuma papīrus;        

● laminētu, slapju, netīru papīru;                    ● dāvanu saiņošanas papīru, dāvanu 

● tetrapakas, elopakas (sulas, piena, kefīra pakas);                 maisiņus; 

● olu iepakojumu (plastmasas, kartona);               ● salvetes, papīra dvieļus; 

● plastmasas rotaļlietas;          ● autiņbiksītes; 

● plastmasas, papīra iepirkuma maisiņus;        ● tekstilizstrādājumus 

● slapju, netīru iepakojumu ar pārtikas, dzērienu, kosmētikas u.c. veida piejaukumu 

 

 

  



 

 

Konteinera tukšošanas kārtība: 

• konteinera izvešana ir bez maksas; 

• konteiners tiks iztukšots 1x 4 nedēļās, pēc noteikta grafika (grafiks pievienots uz 

atsevišķas lapas); 

• klientam ir pienākums nodrošināt, ka konteiners grafikā paredzētajā tukšošanas dienā 

no plkst. 8.00 atrodas piebraucamā ceļa vai ielas malā, ārpus nožogotām teritorijām, kur 

tas netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību 

- ja uzkrātajam papīram, kartona, metāla, plastmasas iepakojumam tam paredzētajā 

konteinerā vietas nepietiek, klients mīksto iepakojumu ievieto maisā vai kartona 

kastē, kuru konteinera tukšošanas dienā novieto tam blakus (klientam jānodrošina, 

ka maisu, kasti ir iespējams pacelt un tā nesaplīsīs). 

 

Konteinera uzturēšanas tehniskās prasības: 

• klients ir atbildīgs par viņam piešķirtā konteinera tehnisko stāvokli un tā tīrību 

 

Apsaimniekotāja (SIA “AAS “Piejūra””) rīcība gadījumā, ja konteinerā tiks ievietots 

neatbilstošs saturs:  

- apsaimniekotājs ir tiesīgs piemērot maksas izvešanu (nešķirotu sadzīves atkritumu 

tarifs, kas atbilst 180l tilpuma konteineram); 

- maksas par konteinera iztukšošanu tiks piemērota gadījumā, ja SIA “AAS 

“Piejūra”” darbinieks konteinerā ievietoto saturu vizuāli novērtēs kā neatbilstošu* 

vismaz 5% apmērā. 

 

*neatbilstošs – mīkstā iepakojuma konteinerā atrodas citi atkritumu veidi, piemēram, nešķiroti 

sadzīves atkritumi, pārstrādei nederīgs materiāls, būvgruži, netīrs, slapjš iepakojums, stikls 

u.tml. 

 

 

Kontaktinformācija 

Jautājumu un/vai neskaidrību gadījumā, aicinām sazināties ar SIA “AAS “Piejūra” 

E-pasts: info@piejuraatkritumi.lv 

Tālr.nr.: +371 63123306 

mailto:info@piejuraatkritumi.lv

